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ธุรกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล
 ธุรกิจจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปและแอปพลิเคชั่น เติบโตตำมกำรขยำยตัวของตลำดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Device) ซึ่งมีผลมำจำกพฤติกรรมกำรของคนในสังคมและกำรยกระดับกำร
แข่งขันธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นมำช่วยในกำรบริกำร กำรขำย กำรโฆษณำมำกขึ้น

 ในปี 2561 รำยได้จำกธุรกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปมีมูลค่ำสูงถึง 17,271.96 ล้ำนบำท 
เติบโตกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง 17.30% โดยรำยได้ส่วนใหญ่เกิดจำกนิติบุคคลขนำดเล็ก (S) 95.25% 
สะท้อนโอกำสทำงธุรกิจที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญส ำหรับธุรกิจขนำดเล็ก (S) ที่มีควำมคล่องตัวสูง

 ในเดือน 2563 (ม.ค.-ก.ค.) มีจ ำนวนกำรจัดตั้งธุรกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น โดยมี
จ ำนวนทั้งสิ้น 185 รำย เพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2562 คิดเป็น 20.92% ทั้งนี้ ธุรกิจ
ส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกำรอยู่ที่กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ส ำคัญ
ของประเทศและยังเป็นศูนย์กลำงของแหล่งธุรกิจ แหล่งอุตสำหกรรมที่พึ่งพำกำรใช้เทคโนโลยี                 
ในกำรบริหำรจัดกำร มำกถึง 61.65% 

58201  : กำรจั ดท ำ ซอฟต์ แ วร์ เ กม ส ำ เ ร็ จ รู ป
5 8 2 0 2  : ก ำ ร จั ด ท ำ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ส ำ เ ร็ จ รู ป

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรด ำรงชีวิตมนุษย์ และ
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แทรกตัวอยู่ในวิถีชีวิตของคนในหลำยๆ ด้ำน
ไม่ว่ำจะเป็นกำรคมนำคม กำรแพทย์ กำรศึกษำ วิศวกรรมและ
สถำปัตยกรรม กำรเกษตร และอุตสำหกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์
เป็นเทคโนโลยีในรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นชุดค ำสั่งหรือโปรแกรม ที่เขียนขึ้น
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท ำงำน ซึ่งเสมือนตัวเชื่อมระหว่ำงผู้ใช้งำนกับ
คอมพิวเตอร์ให้สำมำรถเข้ำใจกัน ได้ จึงเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ 
เครื่องจักร หรือกำรประมวลผลต่ำงๆ ซึ่งในอดีตซอฟต์แวร์ถูกผลิตให้                         
ใช้งำนบนคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น แต่ในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ถูกพัฒนำให้ใช้
งำนเพิ่มขึ้นใน Smart Device ทีเ่รียกกันว่ำ แอพพลิเคชั่น

จำกตัวเลขรำยงำนสถิติ Digital ของ we are social พบว่ำ     
ทั่วโลกมีกำรใช้ Mobile phone ถึง 67% และใช้ Social median ถึง 49%
โดยในประเทศไทยมีผู้ใช้ Mobile phone สูงถึง 134% ซึ่งสูงกว่ำจ ำนวน
ประชำกรในประเทศ (1 คนมีมือถือมำกกว่ำ 1 เครื่อง) แสดงให้เห็นว่ำ
พฤติกรรมในกำรใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมักจะท ำผ่ำน Mobile 
phone ตั้งแต่กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน ไปจนถึงกำรซื้อขำยสินค้ำ
และบริกำร 

กำรใช้งำนผ่ำนแอพพลิเคชั่นบน Smart Device ในปัจจุบันมี
ควำมสอดคล้องกับรำยงำนของ App-Annie เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้
แอพพลิเคชั่น ซึ่งมีอัตรำกำรดำวน์โหลดเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2015 
สะท้อนให้เห็นตลำดที่เติบโตตำมตลำดอุปกรณ์ Smart Device และ
คำดว่ำจะเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง ตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงและ
กำรพัฒนำซอฟท์แวร์รูปแบบใหม่ๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กราฟที่ 1 จ านวนผู้ใช้ดิจิทัล

ทีม่า : we are social

กราฟที่ 2 Mobile App Evolution 2020

ทีม่า : App-Annie

Mobile phone 
connections

Internet 
users

Active social 
media users

5.19 4.54 3.80
67% 59% 49%

ของประชากรโลก ของประชากรโลก ของประชากรโลก

DIGITAL AROUND THE WORLD IN JULY 2020

7.79

93.39 52.00
134% 75% 75%

ของประชากรไทย ของประชากรไทย ของประชากรไทย

DIGITAL Thailand 2020

Total 
Population

(พันล้านคน)

(ล้านคน)

52.0069.71



ธุรกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 กรกฎาคม 2563

ธุรกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่ด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 
1,768 ราย คิดเป็น 0.23% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น 
และมูลค่าทุน 7,770.71 ล้านบาท คิดเป็น 0.04% ของธุรกิจทั้งหมด
ท่ีด าเนินการอยู่

ธุรกิจส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกำรในรูปแบบบริษัทจ ำกัด จ ำนวน 
1,687 รำย คิดเป็น 95.42% มีมูลค่ำทุน 7,317.59 ล้ำนบำท คิดเป็น 
94.17% โดยธุรกิจนี้ส่วนใหญ่มีมูลค่ำทุนไม่เกิน 5 ล้ำนบำทสูงถึง 
90.95%

กำรเพิ่มทุนของธุรกิจในปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.) เพิ่มขึ้น  41.65 เท่ำ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) โดยในปี 2560 มีกำร
เพิ่มทุนสูงถึง 240,789.48 ล้ำนบำท

การจัดตั้งธุรกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในปี 2563 (ม.ค.-
ก.ค.) มีจ านวน 185 ราย ทุนจดทะเบียน มีมูลค่า 286.09 ล้านบาท

จำกข้อมูลกำรจดทะเบียนตั้งใหม่ในปี 2560 - 2562 มีแนวโน้ม
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ำในปี 2563 จะเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 แต่ธุรกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ยังคงมี        
กำรจดทะเบียนตั้งใหม่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกจำกช่วงเดียวกันของปี 2562 
คิดเป็น 20.92% ทั้งนี้  มูลค่ำทุนจดทะเบียนในปี 2560 - 2562 
ค่อนข้ำงผันผวน และมีกำรเพิ่มขึ้นในปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) คิดเป็น 11.70%

ธุรกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปมีบทบำทส ำคัญต่อธุรกิจใน
กำรปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรยุคดิจิทัลในทุกสำขำ เช่น ภำคกำรผลิต 
กำรเงิน กำรค้ำ กำรตลำด บันเทิง สุขภำพ กำรศึกษำ ฯลฯ โดยมีกำรใช้
ซอฟต์แวร์ในกำรช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
และเพิ่มช่องทำงกำรบริกำร ไปจนถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมแก่สินค้ำและ
บริกำรต่ำงๆ

การกระจายตัวของธุรกิจ

ทีต้ั่งของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กทม. 1,090 61.65 6,343.89 81.64 

กลาง 318 17.99 710.95 9.15 

ตะวันออก 57 3.22 131.33 1.69 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 77 4.36 89.52 1.15 

เหนือ 120 6.79 261.92 3.37 

ใต้ 91 5.15 218.01 2.81 

ตะวันตก 15 0.85 15.10 0.19 

รวม 1,768 7,770.71

ตารางท่ี 1 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุรกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส า เร็จรูปส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,090 ราย คิดเป็น 61.65% และมี                    
ทุนจดทะเบียน มูลค่า 6,343.89 ล้านบาท คิดเป็น 81.64%

รองลงมำ ได้แก่ ภำคกลำง จ ำนวน 318 รำย ทุนจดทะเบียน 
710.95 ล้ำนบำท ทั้งนี้ หำกพิจำรณำรำยจังหวัดพบว่ำ มีกำรกระจำยตัว
อยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่และเขตปริมณฑล ได้แก่ ได้แก่ นนทบุรี 158 รำย 
เชียงใหม่  87 รำย และปทุมธำนี 66 รำย ตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ลั กษณะของพื้ นที่ ที่ มี ป ระชำกรหนำแน่น  และตอบสนองต่ อ                       
ควำมต้องกำรของภำคธุรกิจในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร ท ำให้ธุรกิจนี้กระจำยตัวอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่ำว 
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240 249
242

153 185

2560 2561 2562

กราฟที่ 3 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

478.18

371.84

459.64

256.13 286.09

2560 2561 2562

กราฟที่ 4 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

+ 11.70 %

2562 2563

+ 20.92 %

(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)

240,789.48

68,407.37

1,171.64 709.40
30,258.87

2560 2561 2562

กราฟที่ 5 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.1,687 ราย 78 ราย

จ านวน 1,768 ราย

7,317.59 ลบ. 41.71 ลบ.  

มูลค่าทุน 7,770.71 ลบ.

กราฟที ่6 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

4.41%

95.42%
94.17%

0.54%

2562 2563
(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)

2562 2563
(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)

+ 41.65 เท่า

0.17% 5.29%

บมจ. 3 ราย

411.42 ลบ.  



1,862.82 1,731.66
2,299.49 2,361.16 2,276.69

2560 2561 2562

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจการ
จัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป มีมูลค่าการลงทุน 2,276.69 ล้านบาท    
คิดเป็น 29.30% ของการลงทุนในธุรกิจนี้ และในช่วงปี 2563 (ณ 
31 ก.ค.63)

โดยสัญชำติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น
351.06 ล้ำนบำท คิดเป็น 4.52% สิงคโปร์ 305.34 ล้ำนบำท คิดเป็น 
3.93% และอังกฤษ 266.73 ล้ำนบำท คิดเป็น 3.43%

ธุรกิจไทยมีกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำรจนก่อให้เกิด
ควำมต้องกำรซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจให้กับ
บริษัทต่ำงชำติ ประกอบกับประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิตของ
อุตสำหกรรมกำรผลิตในภูมิภำค เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์                  
ในกำรช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต จึงส่งผล                      
ให้ต่ำงชำติมีควำมสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มมำกขึ้น

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางท่ี 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 5,494.02 70.70

ญี่ปุ่น 351.06 4.52

สิงคโปร์ 305.34 3.93 

อังกฤษ 266.73 3.43 

สัญชาติอื่นๆ 1,353.56 17.42

รวม 7,770.71 100

กราฟที่ 7 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

- 3.58 %
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ธุรกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563

2562 2563
(ณ 31 ก.ค.) (ณ 31 ก.ค.)

ผลประกอบการกลุ่มธุรกิจ (ปี 2559-2561)

รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ในปี 
2559 -2561 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ย (CAGR) 4.27% ต่อปี ทั้งนี้ ในปี 2561 มีอัตรำกำรเจริญเติบโต
อย่ำงก้ำวกระโดดจำกปี 2560 ถึง 17.30% นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำ
แยกตำมขนำดธุรกิจ พบว่ำ ธุรกิจขนำดเล็ก (S) มีรำยได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 มีรำยได้ 16,452.88 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
16.36% จำกปี 2560 และธุรกิจขนำดใหญ่ (L) ปี 2561 มีรำยได้ 
128.28 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6.16% จำกปี 2560 

ในส่วนของก าไร/ขาดทุนสุทธิของกลุ่มธุรกิจการจัดท า
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปก็เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน โดยมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย(CAGR) 2.96% ต่อปี ทั้งนี้ ในปี 2561                   
มีอัตรำกำรเจริญเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดจำกปี 2559 ถึง 9.15%                             
โดยธุรกิจขนำดเล็ก (S) เป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้สัดส่วนก ำไรโดยรวม
เพิ่มข้ึน ซึ่งสำมำรถท ำก ำไรสุทธิอย่ำงก้ำวกระโดดในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้น
จำกปี 2559 ถึง 21.59% 

อย่ำงไรก็ตำม จำกแรงปรับตัวในกำรท ำธุรกิจที่หันมำใช้เทคโนโลยี
และซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน รวมทั้ง                        
กำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริม Esports (กีฬำอิเล็กทรอนิกส์) ให้ได้รับ
ควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำย ล้วนส่งผลดีต่อธุรกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์
ส ำเร็จรูป ทั้งในแง่จ ำนวนธุรกิจใหม่ที่มีกำรจดทะเบียนเพิ่มขึ้น และ                
ผลประกอบกำรของธุรกิจทั้งรำยได้และก ำไรที่เติบโตสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 13,317.64 14,139.67 16,452.88 

ขนาดกลาง (M) 1,797.15 464.70 690.80 

ขนาดใหญ่ (L) 120.37 120.84 128.28 

รวมทุกขนาด 15,235.16 14,725.21 17,271.96

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม       หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 1,174.26 1,442.62 1,427.81 

ขนาดกลาง (M) 281.36 16.24 160.29 

ขนาดใหญ่ (L) 16.11 10.77 18.23 

รวมทุกขนาด 1,471.73 1,469.62 1,606.34

กราฟที่ 8 ผลประกอบการ (ปี 2559-2561)

ตารางท่ี 3 ผลประกอบการแยกขนาดของธุรกิจ

15,235.16 14,725.21

17,271.96
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หน่วย:ล้านบาท อัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 3 ปี
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การบริหารผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของธุรกิจ (ROA) สูง
โดยเมื่อพิจำรณำจำกอัตรำส่วนทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจกำรจัดท ำ
ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป พบว่ำ มีกำรเติบโตในอัตรำที่สูงอย่ำงต่อเนื่อง                   
จำกกำรบริหำรผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของธุรกิจที่ดี โดยธุรกิจขนำด
กลำง (M) มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและกำรบริหำรผลตอบแทน
จำกสินทรัพย์ของธุรกิจสูงกว่ำธุรกิจขนำดเล็ก (S) และขนำดใหญ่ (L)

ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำถึงอัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์และ
อัตรำก ำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจ พบว่ำ ภำพรวมของกลุ่มธุรกิจในปี 2559 
- 2561 มีอัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจำก 11.50                  
ในปี 2559 มำเป็น 12.42 ในปี 2561 โดยในส่วนของอัตรำก ำไรสุทธิ      
ส ำหรับธุรกิจขนำดกลำง (M) เพิ่มสูงอย่ำงก้ำวกระโดดจำก 3.54 ในปี 
2560 มำเป็น 21.68 ในปี 2561

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของกลุ่มธุรกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์
ส ำเร็จรูปส ำหรับธุรกิจขนำดกลำง (M) ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกระดับ 
0.57 ในปี  2559 มำเป็น 0.18 ในปี  2561 ซึ่ งแสดงให้ เห็นถึง
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนส ำหรับด ำเนินธุรกิจ                                         
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับธุรกิจขนำดเล็ก (S) มีแนวโน้มพึ่งพำเงินกู้ยืม
เพิ่มขึ้น และอำจส่งผลต่อภำระต้นทุนทำงกำรเงินและควำมเสี่ยง
ทำงด้ำนกำรเงินที่เพิ่มขึ้นได้ โดยเพิ่มขึ้นจำก 0.71 ในปี 2559 มำเป็น 
0.94 ในปี 2561

ธุรกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563

88.66%

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) 10.25 11.60 11.91

ขนาดกลาง (M) 26.10 3.10 23.26

ขนาดใหญ่ (L) 6.02 4.16 6.87

รวมทุกขนาด 11.50 11.12 12.42

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 8.95 10.34 7.14

ขนาดกลาง (M) 15.77 3.54 21.68

ขนาดใหญ่ (L) 13.56 9.00 14.41

รวมทุกขนาด 9.80 10.12 7.70

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover)

ขนาดเล็ก (S) 9.71 28.28 -88.03 

ขนาดกลาง (M) -91.13 -1.65 8.94

ขนาดใหญ่ (L) 0.89 -27.40 40.89

รวมทุกขนาด 10.25 68.66 -147.66 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 0.71 0.68 0.94

ขนาดกลาง (M) 0.57 0.36 0.18

ขนาดใหญ่ (L) 0.25 0.25 0.25

รวมทุกขนาด 0.71 0.68 0.94

ตารางที ่4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป



คาดการณ์

จำกปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ ของธุรกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป จึงคำดกำรณ์ว่ำจ ำนวนธุรกิจดังกล่ำวจะมีกำรขยำยตัว
เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจำกกระแสกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Device) ที่เพิ่มขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง และจำกพฤติกรรมกำรใช้
แอพพลิเคชั่นเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจและกำรด ำรงชีวิตของคนในสังคม โดยข้อมูลจำก กำร์ทเนอร์ อิงค์
คำดกำรณ์แนวโน้มกำรใช้จ่ำยด้ำนไอทีทั่วโลกในปี 2563 ว่ำจะสูงถึง 3.9 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และยังจะคงเพิ่มสูงขึ้นอีกในปี 
2564 นอกจำกนี้ ข้อมูลดังกล่ำวยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มกำรคำดกำรณ์ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกจำกควำมต้องกำรเกี่ยวกับ 
“ตลำดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระดับองค์กรในรูปแบบ Software as a Service (SaaS)” ซึ่งจะยิ่งส่งผลดีในกำรสนับสนุนธุรกิจกำรจัดท ำ
ซอฟต์แวรส์ ำเร็จรูปทั่วโลกให้มีกำรเติบโตมำกขึ้น

อย่ำงไรก็ตำม กำรคำดกำรณ์มูลค่ำกำรใช้จ่ำยด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรไอทีของประเทศไทยในปี 2563 ว่ำจะสูงถึง 752 
พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2.4% จำกปี 2562 และจะคงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2564 สอดคล้องกับตลำดโลก นอกจำกนี้ ข้อมูลยังบ่งชี้ว่ำ
ซอฟต์แวร์ส ำหรับองค์กรมีแนวโน้มจะเติบโตรวดเร็วที่สุด แสดงให้เห็นถึงโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจกำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป
ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) เพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมกับธุรกิจและควำมต้องกำรที่มีควำมหลำกหลำย รวมทั้ง                  
มีควำมเหมำะสมในกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์อีกด้วย  

ในส่วนของกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นส ำหรับผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ จำกกำรใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่ำง
อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ (Smart Device) ทีเ่พิ่มขึ้น ธุรกิจควรค ำนึงถึงปัจจัยท่ีส ำคัญหลำยประเด็น ได้แก่ 
1) กำรขยำยตัวของตลำดสมำร์ทโฟนและแทบเล็ต เนื่องจำกคุณสมบัติของอุปกรณ์ในกำรเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต และสำมำรถ

ลงแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ ได้อย่ำงและสะดวก ส่งผลต่อควำมต้องกำรในกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นเพื่อสร้ำงบริกำรใหม่
2) กำรเปิดให้บริกำรโครงข่ำยเชิงพำณิชย์ เพื่อให้บริกำรโทรคมนำคมสู่ยุคกำรสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูง และคำดว่ำจะสงผลให้เกิด

กำรพัฒนำบริกำร และแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่ต้องอำศัยประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรควำมเร็วสูง
3) รำคำจ ำหน่ำยสมำร์ทโฟนและแทบเล็ตที่ลดลง รวมไปถึงรำคำของแอพพลิเคชั่นที่ไม่แพงมำกนัก จะมีผลต่อมีควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้ที่จะใช้เพิ่มข้ึน
4) ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยที่เข้ำถึงได้ง่ำย ผ่ำนช่องทำงกำรจัด จ ำหน่ำยที่เรียกว่ำ “ร้ำนแอพพลิเคชั่นออนไลน์” (online 

application store) ประกอบกับกำรจัดหมวดหมู่แอพพลิเคชั่นที่ง่ำยแก่กำรค้นหำ และระบบกำรช ำระเงินที่สะดวกรวดเร็วเป็น
ปัจจัยส ำคัญให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยบนสมำร์ทโฟน หรือแท็บเลต
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ธุรกิจการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
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